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KATA PENGANTAR 

Assalmu’ alaikum Wr. Wb, Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Tradisi Sebuku Pada Acara Adat Perkawinan  Etnis Gayo Di 

Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah ” ini dengan baik. Tulisan ini 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada 

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Medan.  

Sebagai manusia biasa tentunya penulis tidak terlepas dari kekurangan dan 

kelemahan, sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tentunya 

disebabkan karena segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Penulis 

berharap tulisan ini dapat memperkaya literatur Antropologi dalam kajian 

Identitas budaya, menambah referensi peneilitian dan dapat menjadi bahan 

rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus pada penelitian yang 

mengkaji tentang pengenalan dan pewarisan nilai budaya etnis Mandailing. 

Proses penyelesaian skripsi ini tentunya telah melibatkan banyak pihak 

yang telah memberikan waktu serta tenaga untuk membantu penulis. Maka dari 

itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 
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3. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial. 

4. Ibu Dr. Rosramadhana, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Antropologi dan selaku pembimbingin akademik penulis yang sangat 

banyak memberikan masukan serta semangat kepada penulis untuk terus 

berkarya. 

5. Ibu Supsiloani, S.sos, M.Si selaku daosen pembimbing akademik 

sekaligus yang memberikan bimbingan dan motivasi  selama proses  

perkuliaha. 

6. Ibu Dr. Puspitawati, M.Si, sebagai Dosen pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan bimbingan serta semangat yang 

luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

7. Ibu Dr. Nurjannah,M.Si selaku dosen penguji I yang telah memberikan 

masukan dalam penyusunan skripsi selama ini. 

8. Ibu Dr. Murni Eva M. Rumapea, M.Si selaku dosen penguji II yang telah 

memberikan arahan yang baik dalam penyusunan skripsi selama ini. 

9. Bapak/Ibu Dosen Prodi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri 

Medan yang telah membekali serta memimbing selama proses perkuliahan 

hingga skripsi ini selesai. 

10. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada kepala kampung  

Kemili yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis, dan juga 

seluruh masyarakat kampung kemili yang telah membantu penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 
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11. Terimakasih juga kepada bapak Ir. M. Jusin Saleh, M.BA selaku ketua 

Majelis lembaga adat istiadat Kabupaten Aceh Tengah yang telah 

membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

12. Terimakasih juga kepada kak Ayu Febriyani S.Pd, M.Si dan kak Indah 

yang selalu membantu penulis dalam segala hal, terkhusus dalam 

penyusunan berkas-berkas, yang sangat rumit. 

13. Yang terhormat kedua orangtua saya ayahanda Ali Hasan S,BA dan 

ibunda Ilawati yang telah merawat, membimbing,memberikan semnagat, 

doa dan kasih sayang sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat 

pada waktunya. 

14. Terima kasih juga kepada abangda Suharman Munthe S.Pd dan abangda 

Ikhsan Munthe Gayo S.Pd, kakanda Suharni Munthe Gayo S.Pd serta 

kakak ipar Salvia Nopita, Kakak ipar Khalisa Azmi dan abang ipar Elman 

Padli yang telah ikut membantu penulis mengurus segala keperluan selama 

penelitian, serta motivasi dan semangat selama ini sehingga selesainya 

skripsi ini 

15. Terima kasih kepada seluruh teman-teman di Pendidikan Antropologi 

Stambuk 2014 terkhusus untuk teman-teman seperjuangan kelas A 

Ekstensi Antropologi. 

16. Kepada teman dan sahabat yang terdekat saya Wahyu Wardani Nasution, 

Dina Marintan Sinurat, Rofelli Ekawati Tambunan dan Monalisa Grace 

Damanik yang telah memberikan semangat dan motivasi dengan penuh 

suka duka selama 4 tahun ini. 
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17. Terima kasih juga buat teman-teman SMA Negeri 15 Takengon Binaan 

Nenggeri Antara teruma buat Mahlina yang selalu menemani pada saat 

revisi dan berkat semangat dan doanya penulis bisa menyelesaikan skripsi 

tepat pada waktunya. 

18. Tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih untuk seluruh personil PPLT 

UNIMED 2017 di SMP TUNAS KARYA Batang Kuis yang menjadi team 

selama 3 bulan dengan suka duka didalamnya. Kalian yang terbaik Kartika 

Mutiara,Lita Saragih,Winny dan untuk murid-murid SMP TUNAS 

KARYA Batang Kuis kelas IX-1. 

19. Buat adik Putri Sri Mulyani dan Novita Sari Mulya terima kasih atas 

semnagat dan motivasi sehingga penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

20. Kepada abang Rafiyandi S.Pd saya ucapkan terima kasih karena telah 

memberikan saran dan semangat dari awal menentukan judul proposal 

sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

21. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada Trio Salfrika S.Pd sebagai 

abang yang selalu membimbing, memberikan semangat dan perhatian 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. 

        Medan, 07 November 2018 

         

Maulida Sari Munthe 


